Obediência aos Dez Mandamentos
Por Valdení Fontelli Falvo

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança e converse um pouco com elas
sobre a sua semana. Conheça os visitantes, incentive a trazerem
seus amiguinhos. Ore abençoando cada um dos presentes, suas
famílias e pelos que faltaram.
Tempo de Louvor (10 min)
Este é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele tem cuidado de nós.
Sugestão de músicas:
1. Os Dez Mandamentos Alessandra Samadello
https://www.youtube.com/watch?v=yk-36aiR3uQ&list=RDyk36aiR3uQ&t=63
2. Crianças Diante do Trono Obedecer :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=pLgrhftrUBY

Por favor, observe o planejamento das atividades
da faixa etária que irá trabalhar.
Sugestão ao líder:

3 a 5 anos Vídeo: duração - 3min20
https://www.youtube.com/watch?v=hMNWqgvKerA
Vídeo para todas as idades: Desenhos dos Dez Mandamentos
Tempo de duração: 48min20
https://www.youtube.com/watch?v=qj57gpjhURc

Versículo para memorizar:

Princípio Bíblico: Ensinar às crianças que mandamentos são leis
que devem ser obedecidas. Que a criança saiba que ela pode, e
deve viver de modo a alegrar o coração de Deus.
Texto Bíblico: Êxodo 20. 1-17
1º) Quebra Gelo (10 min)
Vamos saber com que tipo de regras (leis) está no nosso dia a dia:
3 a 5 anos :
Em sua casa tem combinados com papai, mamãe? Quais?
Na sua escola tem normas?
Na bíblia tem palavras de ordem?
6 a 9 anos:
Em sua casa tem combinados? Quais?
Na sua escola tem regras?
Deus nos deixou ordens na bíblia para seguirmos?

2º) Mensagem (25 min)
Cada um de nós que se diz filho de Deus, temos a oportunidade
de mostrar as pessoas que amamos e servimos ao Senhor Jesus.
Moisés falara muitas vezes com seu povo, acerca das leis de Deus,
revelando-lhes quais seriam as bênçãos se obedecessem ao
senhor, e os castigos que lhes sobreviriam, se fossem
desobedientes.
No Monte Sinai, o Senhor Deus deu a Moisés, alguns
mandamentos, para ele entregar ao povo de Israel. Porque o povo
precisava saber o que eles podiam fazer e o que eles não podiam
Leitura bíblica de Êxodo 20. 1 – 7. Vamos agora repetir os Dez
mandamentos: (Líder, explique as palavras que as crianças não
conhecem) 1- Não terás outros deuses. / 2- Não farás para ti
imagem. / 3- Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
4- Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. / 5- Honra a teu
pai e a tua mãe. / 6- Não matarás. / 7- Não adulterarás. / 8- Não
furtarás. / 9- Não dirás falso testemunho. / 10- Não cobiçarás.
Não há dúvidas de que Moisés servia a Deus! Foi o mais honrado
de todos os profetas antigos, pois Deus conhecia Moisés face a a
face. Ele era amigo de Deus.
Nossas vidas estão sendo usadas como a de Moisés, enquanto
livramos as pessoas do pecado, para desfrutarem das promessas
de Deus. Jesus também é bondoso para conosco. Porém se
entristece quando Lhe desobedecemos. Mas está sempre pronto
a nos perdoar. Mas, será muito melhor se formos obedientes e
fiéis a Jesus e as suas ordenanças.
3°) Aplicação
3 a 5 anos Você sabe o que é obediência? Obediência é fazer o
que alguém determina. E a quem devemos obedecer? R: Deus,
papai, mamãe, seus professores, ao vovô, a vovó e pessoas que
papai e mamãe orientarem. E sabe por que devemos obedecer?
Porque essas pessoas que comentamos amam você e sabem o
que é melhor.

6 a 9 anos:
O Senhor Deus deu 10 mandamentos ao povo de Israel.
O que são mandamentos? Mandamentos são leis, são atitudes e
comportamentos que devemos ter.
Compreender que a obediência aos pais é uma ordem dada por
Deus. Obedecer ao papai e a mamãe 5º mandamento.
Muitas vezes o nosso grande desafio é obedecer ao pais, porém é
desafio também obedecer às outras pessoas que exercem
autoridade sobre nós, exemplos: professores, vovô, vovó, tios.
Nem sempre é um exercício fácil – “precisamos decidir obedecer”.
Tudo na vida é uma questão de Decisão! (Nós decidimos se vamos
obedecer ou desobedecer). Obediência traz benção!
E toda decisão tem uma: Consequência? (Nós temos que avaliar
que tipo de consequência isso irá provocar).
Explique as crianças que precisam obedecer ao pai e a mãe, pois
esta é uma Lei que Deus deu, e que esta Lei foi dada, porque Deus
sabe que os pais são mais experientes e sabem o que é melhor
para os filhos. Fazer as coisas às escondidas, desobedecendo à
ordem dada pelos pais é pecado, pois quando desobedecemos
aos pais estamos também desobedecendo a Deus.
Pergunta: Quem tem obedecido aos seus pais? Alguém
tem desobedecido? E quem sabe o que é honrar aos pais.
Momento de orar (10 min)
Fale da importância da oração. Crianças, vamos fechar nossos
olhos para orar. Modelo de oração:
Papai do céu, me ajuda a obedecer, o papai e a mamãe, não
brigar com os meus amiguinhos. Em nome de Jesus, amém!
4°) Atividades
Fazer a atividade do dia de acordo com a faixa etária.

Obediência aos Dez Mandamentos
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança:_________________________________

Obediência aos Dez Mandamentos
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: _________________________________

Obediência aos Dez Mandamentos
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança:_________________________________
Preencha as palavras que faltavam e aprenda você também os Dez
Mandamentos recebidos por Moisés
1- Amar a ____________ sobre todas as coisas e ao _______________
como a si mesmo.
2- Não ___________em vão o nome do Senhor, vosso Deus
3- Lembrar de _____________ o dia de Sábado.
4- Honrar _________________ e __________________.
5- Não _____________________________.
6- Não cometer ______________________.
7- Não _____________________________.
8- Não _____________________________.
9- Não desejar a ____________do próximo.
10- Não querer ter a ________________dos outros .

